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ĮSAKYMAS 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-

1112 „DĖL AKREDITACIJOS SUTEIKIMO LIETUVOS STATYBININKŲ 

ASOCIACIJAI“ PRIEDO PAPILDYMO 

 

2022 m. vasario 1 d. Nr. V-140 

Vilnius 

 

Atsižvelgdama į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2022 m. sausio 27 d. 

teikimą Nr. V7-71 „Dėl institucijos, siekiančios įgyti teisę vertinti asmens įgytas kompetencijas, 

akreditavimo“, 

p a p i l d a u  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 15 d. 

įsakymo Nr. V-1112 „Dėl akreditacijos suteikimo Lietuvos statybininkų asociacijai“ priedo 

„Kompetencijų (pagal kvalifikacijas), kurias vertinti suteikiama teisė Lietuvos statybininkų 

asociacijai, sąrašas“ sąrašą: 

Eil. 

Nr. 
Kvalifikacija, LTKS lygis Kompetencijų sąrašas 

1.  Apdailos montuotojas 

meistras, LTKS V 

 

1. Organizuoti apdailos montuotojų darbo vietos 

paruošimą ir sutvarkymą. 

2. Skaityti statinio darbo projektą. 

3. Organizuoti fasadinių apdailos plokščių montavimo 

darbus. 

4. Organizuoti apdailos plokščių montavimo darbus 

vidaus patalpose. 

5. Organizuoti rėminių ir berėmių stiklo konstrukcijų 

montavimo darbus. 

6. Montuoti sudėtingos konstrukcijos rėmines ir berėmes 

stiklo konstrukcijas. 

7. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos 

apdailos montuotojų darbą. 

8. Mokyti žemesnės kvalifikacijos apdailos montuotojus 

ir vertinti jų kompetencijas. 

9. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais atvejais. 

2.  Apdailos montuotojas, 

LTKS IV 

1. Sandėliuoti apdailos montavimo medžiagas, gaminius 

ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti apdailos montuotojo darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Montuoti paaukštinimo įrangą. 

5. Įrengti karkasą apdailos plokščių montavimo darbams. 

6. Tvirtinti termoizoliacines plokštes ir įrengti 

izoliacinius sluoksnius. 

7. Montuoti apdailos plokštes. 

8. Paruošti plokštes apdailai. 
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9. Montuoti rėmines stiklo konstrukcijas. 

10. Montuoti berėmes stiklo konstrukcijas. 

3.  Apdailos montuotojas, 

LTKS III 

1. Sandėliuoti apdailos montavimo medžiagas, gaminius 

ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti apdailos montuotojo darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Montuoti paaukštinimo įrangą. 

5. Įrengti karkasą apdailos plokščių montavimo darbams. 

6. Tvirtinti termoizoliacines plokštes ir įrengti 

izoliacinius sluoksnius. 

7. Montuoti apdailos plokštes. 

8. Paruošti plokštes apdailai. 

9. Padėti montuoti rėmines stiklo konstrukcijas. 

10. Padėti montuoti berėmes stiklo konstrukcijas. 

4.  Aplinkotvarkininkas 

meistras, LTKS V 

1. Organizuoti aplinkotvarkininkų darbo vietos paruošimą 

ir sutvarkymą. 

2. Skaityti statinio aplinkos tvarkymo darbo projektą. 

3. Organizuoti laistymo, drenavimo ir vandens surinkimo 

sistemų įrengimą. 

4. Organizuoti takų ir takelių įrengimą. 

5. Organizuoti vejos įrengimą ir priežiūrą. 

6. Organizuoti nesudėtingų inžinerinių statinių įrengimą. 

7. Organizuoti dekoratyvių vandens telkinių ir 

maudymosi baseinų įrengimą. 

8. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos 

aplinkotvarkininkų darbą. 

9. Mokyti žemesnės kvalifikacijos aplinkotvarkininkus ir 

vertinti jų kompetencijas. 

10. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais 

atvejais. 

5.  Aplinkotvarkininkas, 

LTKS IV 

1. Sandėliuoti statinių aplinkos tvarkymo medžiagas, 

gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti aplinkotvarkininko darbo vietą. 

3. Skaityti statinio aplinkos tvarkymo darbo projektą. 

4. Išlyginti žemės paviršių. 

5. Įrengti laistymo, drenavimo ir vandens surinkimo 

sistemas. 

6. Įrengti takus, takelius. 

7. Paruošti dirvą vejos sėjimo darbams. 

8. Įrengti ir prižiūrėti veją. 

9. Įrengti atramines sieneles ir užtvaras. 

10. Įrengti lauko laiptus. 

11. Įrengti dekoratyvius vandens telkinius. 

12. Įrengti maudymosi baseinus. 

6.  Aplinkotvarkininkas, 

LTKS III 

1. Sandėliuoti statinių aplinkos tvarkymo medžiagas, 

gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti aplinkotvarkininko darbo vietą. 

3. Skaityti statinio aplinkos tvarkymo darbo projektą. 

4. Išlyginti žemės paviršių. 

5. Įrengti laistymo, drenavimo ir vandens surinkimo 

sistemas. 

6. Įrengti takus, takelius. 
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7. Paruošti dirvą vejos sėjimo darbams. 

8. Įrengti ir prižiūrėti veją. 

9. Įrengti atramines sieneles ir užtvaras. 

10. Įrengti lauko laiptus. 

11. Įrengti dekoratyvius vandens telkinius. 

12. Įrengti maudymosi baseinus. 

7.  Aplinkotvarkininko 

padėjėjas, LTKS II 

1. Sandėliuoti statinių aplinkos tvarkymo medžiagas, 

gaminius ir įrangą pagal nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti aplinkotvarkininko darbo vietą 

pagal nurodymus. 

3. Išlyginti žemės paviršių pagal nurodymus. 

4. Įrengti takus, takelius pagal nurodymus. 

5. Padėti įrengti laistymo, drenavimo, vandens surinkimo 

sistemas ir nesudėtingus inžinerinius statinius. 

6. Paruošti dirvą vejos sėjimo darbams pagal nurodymus. 

7. Įrengti veją pagal nurodymus. 

8.  Betonuotojas meistras, 

LTKS V 

1. Organizuoti betonuotojų darbo vietos paruošimą ir 

sutvarkymą. 

2. Skaityti statinio darbo projektą. 

3. Organizuoti klojinių montavimą ir išardymą. 

4. Organizuoti gelžbetonio konstrukcijų armavimą. 

5. Betonuoti sudėtingas konstrukcijas. 

6. Organizuoti nesudėtingų konstrukcijų betonavimo 

darbus. 

7. Organizuoti požeminių betoninių ir gelžbetoninių 

konstrukcijų hidroizoliavimo darbus. 

8. Organizuoti betono ir gelžbetonio konstrukcijų 

remonto darbus. 

9. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos 

betonuotojų darbą. 

10. Mokyti žemesnės kvalifikacijos betonuotojus ir 

vertinti jų kompetencijas. 

11. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais 

atvejais. 

9.  Betonuotojas, LTKS IV 1. Sandėliuoti betonavimo įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti betonuotojo darbo vietą. 

3. Prikabinti, atkabinti krovinius. 

4. Skaityti statinio darbo projektą. 

5. Montuoti ir išardyti klojinius. 

6. Surinkti armatūros tinklus ir karkasus, juos sumontuoti 

į klojinius. 

7. Betonuoti konstrukcijas. 

8. Betonuoti grindis. 

9. Įrengti požeminių betoninių ir gelžbetoninių 

konstrukcijų hidroizoliaciją. 

10. Remontuoti betonines ir gelžbetonines konstrukcijas. 

10.  Betonuotojas, LTKS III 1. Sandėliuoti betonavimo medžiagas, gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti betonuotojo darbo vietą. 

3. Prikabinti, atkabinti krovinius. 

4. Skaityti statinio darbo projektą. 

5. Montuoti ir išardyti klojinius pagal nurodymus. 
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6. Surinkti armatūros tinklus ir karkasus, juos sumontuoti 

į klojinius. 

7. Betonuoti konstrukcijas. 

8. Betonuoti grindis. 

9. Įrengti požeminių betoninių ir gelžbetoninių 

konstrukcijų hidroizoliaciją. 

10. Remontuoti betonines ir gelžbetonines konstrukcijas. 

11.  Betonuotojo padėjėjas, 

LTKS II 

1. Sandėliuoti betonavimo medžiagas, gaminius ir įrangą 

pagal nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti betonuotojo darbo vietą pagal 

nurodymus. 

3. Paruošti betoną, jį paduoti į betonavimo vietą pagal 

nurodymus. 

4. Surinkti armatūros tinklus ir karkasus pagal 

nurodymus. 

5. Išlyginti ir sutankinti grindims betonuoti skirtą 

pagrindą pagal nurodymus. 

6. Padėti betonuoti konstrukcijas pagal nurodymus. 

7. Prižiūrėti kietėjantį betoną pagal nurodymus. 

12.  Dailidė meistras, LTKS V 1. Organizuoti dailidės darbo vietos paruošimą ir 

sutvarkymą. 

2. Skaityti statinio darbo projektą. 

3. Organizuoti nesudėtingų medienos gaminių gamybą. 

4. Organizuoti medinių pastatų konstrukcijų ir gaminių 

montavimo darbus. 

5. Organizuoti konstrukcijų apdailos medienos gaminiais 

darbus. 

6. Organizuoti medinių konstrukcijų ir gaminių remonto 

darbus. 

7. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos 

dailidžių darbą. 

8. Mokyti žemesnės kvalifikacijos dailides ir vertinti jų 

kompetencijas. 

9. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais atvejais. 

13.  Dailidė, LTKS IV 1. Sandėliuoti dailidės medžiagas, gaminius, įrangą ir 

konstrukcijas. 

2. Paruošti ir sutvarkyti dailidės darbo vietą. 

3. Prikabinti, atkabinti krovinius. 

4. Skaityti statinio darbo projektą. 

5. Apdirbti medieną rankiniais įrankiais ir staklėmis. 

6. Gaminti nesudėtingus medienos gaminius. 

7. Montuoti medines laikančiąsias stogo konstrukcijas. 

8. Montuoti karkasinių ir skydinių pastatų konstrukcijas. 

9. Montuoti ręstinių pastatų sienas. 

10. Montuoti langus ir duris. 

11. Remontuoti medinius gaminius, konstrukcijas ir jų 

elementus. 

12. Apdailinti konstrukcijas mediniais elementais. 

13. Kloti parketo ir lentų grindis. 

14.  Dailidė, LTKS III 1. Sandėliuoti dailidės medžiagas, gaminius, įrangą ir 

konstrukcijas. 

2. Paruošti ir sutvarkyti dailidės darbo vietą. 
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3. Prikabinti, atkabinti krovinius. 

4. Skaityti statinio darbo projektą. 

5. Apdirbti medieną rankiniais įrankiais ir staklėmis. 

6. Gaminti nesudėtingus medienos gaminius. 

7. Montuoti medines laikančiąsias stogo konstrukcijas. 

8. Montuoti karkasinių ir skydinių pastatų konstrukcijas. 

9. Montuoti ręstinių pastatų sienas. 

10. Montuoti langus ir duris. 

11. Remontuoti medinius gaminius, konstrukcijas ir jų 

elementus. 

12. Apdailinti konstrukcijas mediniais elementais. 

13. Kloti parketo ir lentų grindis. 

15.  Dailidės padėjėjas, LTKS 

II 

1. Sandėliuoti dailidės medžiagas, gaminius ir įrangą 

pagal nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti dailidės darbo vietą pagal 

nurodymus. 

3. Apdirbti medieną rankiniais įrankiais pagal 

nurodymus. 

4. Gaminti nesudėtingus medienos gaminius pagal 

nurodymus. 

5. Padėti montuoti medines pastato konstrukcijas ir 

elementus. 

6. Padėti įrengti medines grindis. 

16.  Dažytojas meistras, LTKS 

V 

1. Organizuoti dažytojų darbo vietos paruošimą ir 

sutvarkymą. 

2. Skaityti statinio darbo projektą. 

3. Patikrinti statinio dažomą paviršių, organizuoti jo 

paruošimo darbus. 

4. Organizuoti statinio paviršių glaistymo ir dažymo 

rankiniu būdu darbus. 

5. Organizuoti statinio paviršių glaistymo ir dažymo 

mechanizuotu būdu darbus. 

6. Organizuoti apmušalų klijavimo darbus. 

7. Dekoruoti statinio paviršius dažų mišiniais, organizuoti 

dekoravimo darbus. 

8. Organizuoti statinio dažyto ar dekoruoto paviršiaus 

remonto darbus. 

9. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos 

dažytojų darbą. 

10. Mokyti žemesnės kvalifikacijos dažytojus ir vertinti 

jų kompetencijas. 

11. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais 

atvejais. 

17.  Dažytojas, LTKS IV 1. Sandėliuoti statinio dažymo medžiagas, gaminius ir 

įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti dažytojo darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Paruošti dažomus statinio paviršius ir medžiagas. 

5. Glaistyti ir šlifuoti dažomus statinio paviršius rankiniu 

būdu. 

6. Dažyti statinio paviršius rankiniu būdu. 
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7. Glaistyti ir šlifuoti statinio paviršius mechanizuotu 

būdu. 

8. Dažyti statinio paviršius mechanizuotu būdu. 

9. Dekoruoti pastato paviršius apmušalais. 

10. Dekoruoti statinio paviršius dažų mišiniais. 

18.  Dažytojas, LTKS III 1. Sandėliuoti statinio dažymo medžiagas, gaminius ir 

įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti dažytojo darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Paruošti dažomus statinio paviršius ir medžiagas. 

5. Glaistyti ir šlifuoti statinio dažomus paviršius rankiniu 

būdu. 

6. Dažyti statinio paviršius rankiniu būdu. 

7. Glaistyti ir šlifuoti statinio paviršius mechanizuotu 

būdu. 

8. Dažyti statinio paviršius mechanizuotu būdu. 

9. Dekoruoti pastato paviršius apmušalais. 

10. Dekoruoti statinio paviršius dažų mišiniais. 

19.  Dažytojo padėjėjas, LTKS 

II 

1. Sandėliuoti statinio dažymo medžiagas, gaminius ir 

įrangą pagal nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti dažytojo darbo vietą pagal 

nurodymus. 

3. Paruošti statinio paviršius dažymo darbams pagal 

nurodymus. 

4. Šlifuoti statinio glaistytus paviršius pagal nurodymus. 

5. Gruntuoti statinio dažomus paviršius pagal nurodymus. 

6. Dažyti nesudėtingus statinio elementus ir konstrukcijas 

pagal nurodymus. 

7. Padėti dekoruoti pastato paviršius apmušalais. 

20.  Elektrikas, LTKS IV 1. Atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos 

darbus. 

2. Įrengti ir eksploatuoti silpnų srovių (ryšio, gaisro ir 

apsaugos signalizacijos) įrenginius.  

3. Įrengti ir eksploatuoti elektros įrenginius.  

4. Įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V. 

apšvietimo ir galios elektros įrenginių instaliaciją.  

5. Montuoti ir eksploatuoti prijungimo linijų (atvadų, 

įvadinių apskaitos spintų) ir elektros energijos apskaitos 

įrenginius.  

6. Įrengti ir eksploatuoti skirstomojo tinklo 0,4–35 kV 

įtampos ir perdavimo tinklo 110–400 kV įtampos elektros 

įrenginius. 

21.  Fasadų šiltintojas meistras, 

LTKS V 

1. Organizuoti fasadų šiltintojų darbo vietos paruošimą ir 

sutvarkymą. 

2. Skaityti statinio darbo projektą. 

3. Patikrinti šiltinamą paviršių, organizuoti jo paruošimo 

darbus. 

4. Organizuoti fasadų šiltinimo darbus. 

5. Organizuoti fasadų apdailos darbus. 

6. Organizuoti fasadų elementų skardinimo darbus. 

7. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos fasadų 

šiltintojų darbą. 
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8. Mokyti žemesnės kvalifikacijos fasadų šiltintojus ir 

vertinti jų kompetencijas. 

9. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais atvejais. 

22.  Fasadų šiltintojas, LTKS 

IV 

1. Sandėliuoti fasadų šiltinimo medžiagas, gaminius ir 

įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti fasadų šiltintojo darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Montuoti paaukštinimo įrangą. 

5. Paruošti šiltinamų fasadų paviršius. 

6. Pritvirtinti termoizoliacinę medžiagą. 

7. Tinkuoti dekoratyviniu tinku rankiniu būdu. 

8. Dažyti pastatų fasadus. 

9. Tvirtinti skardinius pastatų fasadų elementus. 

10. Tinkuoti dekoratyviniu tinku mechanizuotu būdu. 

11. Apdailinti fasadus plytelėmis. 

23.  Fasadų šiltintojas, LTKS 

III 

1. Sandėliuoti fasadų šiltinimo medžiagas, gaminius ir 

įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti fasadų šiltintojo darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Montuoti paaukštinimo įrangą. 

5. Paruošti šiltinamų fasadų ir pamatų paviršius. 

6. Pritvirtinti termoizoliacinę medžiagą. 

7. Tinkuoti dekoratyviniu tinku rankiniu būdu. 

8. Dažyti pastatų fasadus. 

9. Tvirtinti skardinius fasadų elementus. 

10. Tinkuoti dekoratyviniu tinku mechanizuotu būdu. 

11. Apdailinti fasadus plytelėmis. 

24.  Fasadų šiltintojo padėjėjas, 

LTKS II 

1. Sandėliuoti fasadų šiltinimo medžiagas, gaminius ir 

įrangą pagal nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti fasadų šiltintojo darbo vietą pagal 

nurodymus. 

3. Montuoti paaukštinimo įrangą pagal nurodymus. 

4. Paruošti šiltinamo paviršiaus pagrindą pagal 

nurodymus. 

5. Padėti šiltinti pastato konstrukcijas. 

6. Padėti tinkuoti ir dažyti apšiltintas pastato 

konstrukcijas. 

25.  Kelininkas meistras, LTKS 

V 

1. Organizuoti sandėliavimo aikštelių įrengimą, kelininkų 

darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą. 

2. Skaityti statinio darbo projektą. 

3. Organizuoti kelio sankasos formavimo ir vandens 

nuleidimo darbus. 

4. Organizuoti kelio pagrindo formavimo darbus. 

5. Organizuoti kelio dangos klojimo darbus. 

6. Organizuoti kelių priežiūros darbus. 

7. Organizuoti kelių remonto darbus. 

8. Organizuoti kelio ženklinimo darbus. 

9. Organizuoti kelio įrengimo baigiamuosius darbus. 

10. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos 

kelininkų darbą. 

11. Mokyti žemesnės kvalifikacijos kelininkus ir vertinti 

jų kompetencijas. 
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12. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais 

atvejais. 

26.  Kelininkas, LTKS IV 1. Sandėliuoti automobilių kelio įrengimo medžiagas, 

gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti kelininko darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Suformuoti sankasą. 

5. Įrengti paviršinio ir gruntinio vandens nutekėjimo 

sistemas. 

6. Paruošti pagrindą kelio dangai. 

7. Kloti asfalto dangą. 

8. Prižiūrėti automobilių kelius. 

9. Remontuoti automobilių kelius. 

10. Horizontaliai ženklinti automobilių kelio 

važiuojamąją dalį. 

11. Statyti automobilių kelio vertikalaus ženklinimo 

ženklus. 

12. Atlikti baigiamuosius kelio apdailos darbus. 

27.  Kelininkas, LTKS III 1. Sandėliuoti automobilių kelio įrengimo medžiagas, 

gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti kelininko darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Suformuoti sankasą. 

5. Įrengti paviršinio ir gruntinio vandens nutekėjimo 

sistemas. 

6. Paruošti pagrindą kelio dangai. 

7. Kloti asfalto dangą. 

8. Prižiūrėti automobilių kelius. 

9. Remontuoti automobilių kelius. 

10. Horizontaliai ženklinti automobilių kelio 

važiuojamąją dalį. 

11. Statyti automobilių kelio vertikalaus ženklinimo 

ženklus. 

12. Atlikti baigiamuosius automobilių kelio apdailos 

darbus. 

28.  Kelininko padėjėjas, 

LTKS II 

1. Sandėliuoti automobilių kelio įrengimo medžiagas, 

gaminius ir įrangą. pagal nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti kelininko darbo vietą pagal 

nurodymus. 

3. Formuoti automobilių kelio sankasą ir pagrindą pagal 

nurodymus. 

4. Padėti įrengti automobilių kelio dangą. 

5. Įrengti kelkraščius pagal nurodymus. 

6. Padėti prižiūrėti ir remontuoti kelius. 

7. Horizontaliai ženklinti automobilių kelio važiuojamąją 

dalį pagal nurodymus. 

8. Statyti automobilių kelio vertikalaus ženklinimo 

ženklus pagal nurodymus. 

9. Atlikti baigiamuosius kelio apdailos darbus pagal 

nurodymus. 

29.  Konstrukcijų montuotojas 

meistras, LTKS V 

1. Organizuoti konstrukcijų montuotojų darbo vietos 

paruošimą ir sutvarkymą. 
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2. Skaityti statinio darbo projektą. 

3. Organizuoti statinio metalinių konstrukcijų montavimo 

darbus. 

4. Organzuoti statinio gelžbetoninių konstrukcijų 

montavimo darbus. 

5. Organizuoti statinio medinių konstrukcijų montavimo 

darbus. 

6. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos 

konstrukcijų montuotojų darbą. 

7. Mokyti žemesnės kvalifikacijos konstrukcijų 

montuotojus ir vertinti jų kompetencijas. 

8. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais atvejais. 

30.  Konstrukcijų montuotojas, 

LTKS IV 

1. Sandėliuoti konstrukcijų montavimo medžiagas, įrangą 

ir konstrukcijas. 

2. Paruošti ir sutvarkyti konstrukcijų montuotojo darbo 

vietą. 

3. Prikabinti, atkabinti krovinius. 

4. Skaityti statinio darbo projektą. 

5. Montuoti statinio gelžbetonines konstrukcijas. 

6. Betonuoti gelžbetoninių konstrukcijų sandūras. 

7. Montuoti statinio metalines konstrukcijas. 

8. Dažyti metalinių montuojamų konstrukcijų paviršius. 

9. Montuoti statinio medines konstrukcijas. 

10. Dažyti medinių montuojamų konstrukcijų paviršius. 

31.  Konstrukcijų montuotojas, 

LTKS III 

1. Sandėliuoti konstrukcijų montavimo medžiagas, 

gaminius, įrangą ir konstrukcijas. 

2. Paruošti ir sutvarkyti konstrukcijų montuotojo darbo 

vietą. 

3. Prikabinti, atkabinti krovinius. 

4. Skaityti statinio darbo projektą. 

5. Montuoti gelžbetonines konstrukcijas. 

6. Betonuoti gelžbetoninių konstrukcijų sandūras. 

7. Montuoti statinio metalines konstrukcijas. 

8. Dažyti metalinių montuojamų konstrukcijų paviršius. 

9. Montuoti statinio medines konstrukcijas. 

10. Dažyti medinių montuojamų konstrukcijų paviršius. 

32.  Konstrukcijų montuotojo 

padėjėjas, LTKS II 

1. Sandėliuoti konstrukcijų montavimo medžiagas, 

įrangą, gaminius ir konstrukcijas pagal nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti konstrukcijų montuotojo darbo 

vietą pagal nurodymus. 

3. Padėti montuoti karkaso konstrukcijas. 

4. Paruošti metalinių ir medinių konstrukcijų paviršius 

dažymo darbams ir jas dažyti pagal nurodymus. 

5. Užpildyti gelžbetoninių konstrukcijų sandūras pagal 

nurodymus. 

33.  Mūrininkas meistras, 

LTKS V 

 

1. Organizuoti mūrininkų darbo vietos paruošimą ir 

sutvarkymą. 

2. Skaityti statinio darbo projektą. 

3.Organizuoti mūrijimo darbus. 

4. Organizuoti mūro remonto darbus. 

5. Organizuoti mūrinio statinio konstrukcijų montavimo 

darbus. 
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6. Organizuoti mūrinio statinio betonavimo darbus. 

7. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos 

mūrininkų darbą. 

8. Mokyti žemesnės kvalifikacijos mūrininkus ir vertinti 

jų kompetencijas. 

9. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais atvejais. 

34.  Mūrininkas, LTKS IV 

 

1. Sandėliuoti mūro medžiagas, gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti mūrininko darbo vietą. 

3. Prikabinti, atkabinti krovinius. 

4. Skaityti statinio darbo projektą. 

5. Įrengti mūro konstrukcijoje numatytą hidroizoliaciją. 

6. Mūryti konstrukcijas iš plytų. 

7. Mūryti konstrukcijas iš blokelių. 

8. Mūryti konstrukcijas iš lauko akmenų. 

9. Remontuoti, stiprinti ir sanuoti mūrines konstrukcijas 

ar jų elementus. 

10. Montuoti mūrinio statinio konstrukcijas. 

11. Betonuoti mūrinio statinio konstrukcijas. 

35.  Mūrininkas, LTKS III 

 

1. Sandėliuoti mūrijimo medžiagas, gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti mūrininko darbo vietą. 

3. Prikabinti, atkabinti krovinius. 

4. Skaityti statinio darbo projektą. 

5. Įrengti mūro konstrukcijoje numatytą hidroizoliaciją. 

6. Mūryti konstrukcijas iš plytų. 

7. Mūryti konstrukcijas iš blokelių. 

8. Mūryti konstrukcijas iš lauko akmenų. 

9. Remontuoti mūrines konstrukcijas ar jų elementus. 

10. Montuoti mūrinio statinio konstrukcijas. 

11. Betonuoti mūrinio statinio konstrukcijas. 

36.  Mūrininko padėjėjas, 

LTKS II 

 

1. Sandėliuoti mūrijimo medžiagas, gaminius ir įrangą 

pagal nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti mūrininko darbo vietą pagal 

nurodymus. 

3. Paruošti mūro skiedinį pagal nurodymus. 

4. Įrengti mūro konstrukcijoje numatytą hidroizoliaciją 

pagal nurodymus. 

5. Išdėstyti medžiagas mūrijimo vietoje pagal nurodymus. 

6. Paruošti mūro konstrukciją remonto darbams pagal 

nurodymus. 

7. Padėti montuoti mūrinio statinio elementus. 

8. Paruošti betoną, jį paduoti į betonavimo vietą pagal 

nurodymus. 

37.  Pastolių montuotojas 

meistras, LTKS V 

1. Organizuoti pastolių montuotojo darbo vietos 

paruošimą ir sutvarkymą. 

2. Skaityti darbo brėžinius. 

3. Sumontuoti ir išmontuoti sudėtingas surenkamų 

pastolių sistemas. 

4. Organizuoti pastolių montavimo darbus. 

5. Sudaryti surenkamų pastolių sistemų sumontavimo ir 

išmontavimo planą. 

6. Tikrinti nesudėtingas surenkamas pastolių sistemas ir 

perduoti eksploatuoti. 
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7. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos 

pastolių montuotojų darbą. 

8. Mokyti žemesnės kvalifikacijos pastolių montuotojus ir 

vertinti jų kompetencijas. 

9. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais atvejais. 

38.  Pastolių montuotojas, 

LTKS IV 

1. Sandėliuoti pastolių elementus, gaminius, įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti pastolių montuotojo darbo vietą. 

3. Skaityti darbo brėžinius. 

4. Sumontuoti ir išmontuoti surenkamų pastolių sistemas. 

5. Sumontuoti ir išmontuoti pastolių apsaugos 

apdangalus. 

6. Sudaryti nesudėtingų surenkamų pastolių sistemų 

sumontavimo ir išmontavimo planą. 

7. Tikrinti nesudėtingas surenkamas pastolių sistemas ir 

perduoti eksploatuoti. 

39.  Pastolių montuotojas, 

LTKS III 

 

1. Sandėliuoti pastolių elementus, gaminius, įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti pastolių montuotojo darbo vietą. 

3. Skaityti darbo brėžinius. 

4. Sumontuoti ir išmontuoti surenkamas pastolių 

sistemas. 

5. Sumontuoti ir išmontuoti pastolių apsaugos 

apdangalus. 

40.  Pastolių montuotojo 

padėjėjas, LTKS II 

1. Sandėliuoti pastolių elementus, gaminius, įrangą pagal 

nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti pastolių montuotojo darbo vietą 

pagal nurodymus. 

3. Padėti sumontuoti ir išmontuoti surenkamų pastolių 

sistemos elementus. 

4. Padėti sumontuoti ir išmontuoti pastolių apsaugos 

apdangalus. 

41.  Plytelių klojėjas meistras, 

LTKS V 

1. Organizuoti plytelių klojėjo darbo vietos paruošimą ir 

sutvarkymą. 

2. Skaityti statinio darbo projektą. 

3. Organizuoti vertikalių paviršių apdailinimą plytelėmis. 

4. Organizuoti horizontalių paviršių apdailinimą 

plytelėmis. 

5. Organizuoti plytelių dangos remonto darbus. 

6. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos 

plytelių klojėjų darbą. 

7. Mokyti žemesnės kvalifikacijos plytelių klojėjus ir 

vertinti jų kompetencijas. 

8. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais atvejais. 

42.  Plytelių klojėjas, LTKS IV 

 

1. Sandėliuoti plytelių klojimo medžiagas, gaminius ir 

įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti plytelių klojėjo darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Paruošti apdailinamą plytelėmis vertikalų paviršių. 

5. Klijuoti plyteles ant vertikalių paviršių. 

6. Remontuoti vertikalių paviršių plytelių dangą. 

7. Paruošti horizontalių paviršių pagrindą plytelių dangai. 

8. Klijuoti plyteles ant horizontalių paviršių. 

9. Remontuoti grindų ir laiptų plytelių dangą. 
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43.  Plytelių klojėjas, LTKS III 

 

1. Sandėliuoti plytelių klojimo medžiagas, gaminius ir 

įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti plytelių klojėjo darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Paruošti apdailinamą plytelėmis vertikalų paviršių. 

5. Klijuoti plyteles ant vertikalių paviršių. 

6. Remontuoti vertikalių paviršių plytelių dangą. 

7. Paruošti horizontalių paviršių pagrindą plytelių dangai. 

8. Klijuoti plyteles ant horizontalių paviršių. 

9. Remontuoti grindų ir laiptų plytelių dangą. 

44.  Plytelių klojėjo padėjėjas, 

LTKS II 

 

1. Sandėliuoti plytelių klojimo medžiagas, gaminius ir 

įrangą pagal nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti plytelių klojėjo darbo vietą pagal 

nurodymus. 

3. Paruošti apdailinamą plytelėmis paviršių pagal 

nurodymus. 

4. Padėti klijuoti plyteles. 

5. Užpildyti plytelių dangos siūles pagal nurodymus. 

6. Padėti remontuoti plytelių dangą. 

45.  Santechnikas meistras, 

LTKS V 

 

1. Organizuoti santechnikų darbo vietos paruošimą ir 

sutvarkymą. 

2. Skaityti statinio darbo projektą. 

3. Organizuoti pastato vandentiekio, nuotakyno ir lietaus 

vandens šalinimo vamzdynų montavimo darbus. 

4. Organizuoti pastato vandentiekio, nuotakyno ir lietaus 

vandens šalinimo prietaisų montavimo darbus. 

5. Organizuoti pastato vandentiekio, nuotakyno ir lietaus 

vandens šalinimo sistemų remonto darbus. 

6. Organizuoti pastato šildymo sistemos vamzdynų 

montavimo darbus. 

7. Organizuoti pastato šildymo sistemos prietaisų 

montavimo darbus. 

8. Prižiūrėti pastato šildymo sistemą. 

9. Montuoti šilumos punkto įrangą. 

10. Montuoti mažo galingumo katilus. 

11. Organizuoti gaisrinio vandentiekio įrengimo darbus. 

12. Organizuoti gaisrinio vandentiekio montavimo 

kokybės patikrinimą. 

13. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos 

santechnikų darbą. 

14. Mokyti žemesnės kvalifikacijos santechnikus ir 

vertinti jų kompetencijas. 

15. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais 

atvejais. 

46.  Santechnikas, LTKS IV 

 

1. Sandėliuoti santechnikos medžiagas, gaminius ir 

įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti santechniko darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Montuoti pastato vandentiekio ir nuotakyno 

vamzdynus. 

5. Montuoti pastato vandentiekio ir nuotakyno prietaisus. 

6. Įrengti pastato lietaus vandens šalinimo sistemas. 
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7. Montuoti pastato šildymo sistemos vamzdynus. 

8. Montuoti pastato šildymo sistemos prietaisus. 

9. Įrengti paviršinio šildymo sistemas. 

10. Montuoti šilumos punkto įrangą. 

11. Montuoti mažo galingumo katilus. 

12. Prižiūrėti pastato šildymo sistemą. 

13. Įrengti gaisrinį vandentiekį. 

14. Patikrinti gaisrinio vandentiekio montavimo kokybę. 

47.  Santechnikas, LTKS III 

 

1. Sandėliuoti santechnikos medžiagas, gaminius ir 

įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti santechniko darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Montuoti pastato vandentiekio ir nuotakyno 

vamzdynus. 

5. Montuoti pastato vandentiekio ir nuotakyno prietaisus. 

6. Įrengti pastato lietaus vandens šalinimo sistemą. 

7. Montuoti pastato šildymo sistemos vamzdynus. 

8. Montuoti pastato šildymo sistemos prietaisus. 

9. Įrengti paviršinio šildymo sistemas. 

10. Montuoti šilumos punkto įrangą. 

11. Prižiūrėti pastato šildymo sistemą. 

12. Įrengti gaisrinį vandentiekį. 

13. Patikrinti gaisrinio vandentiekio montavimo kokybę. 

48.  Santechniko padėjėjas, 

LTKS II 

 

1. Sandėliuoti santechnikos medžiagas, gaminius ir įrangą 

pagal nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti santechniko darbo vietą pagal 

nurodymus. 

3. Padėti montuoti pastato vandentiekio ir nuotakyno 

vamzdynus. 

4. Padėti montuoti pastato vandentiekio ir nuotakyno 

sistemų prietaisus. 

5. Padėti įrengti gaisrinį vandentiekį. 

6. Įrengti pastato lietaus vandens šalinimo sistemas pagal 

nurodymus. 

7. Padėti montuoti pastato šildymo sistemos vamzdynus. 

8. Padėti montuoti pastato šildymo sistemos prietaisus. 

9. Padėti prižiūrėti pastato šildymo sistemą. 

49.  Stogdengys meistras, 

LTKS V 

 

1. Organizuoti stogdengių darbo vietos paruošimą ir 

sutvarkymą. 

2. Skaityti statinio darbo projektą. 

3. Organizuoti šlaitinio stogo laikančiųjų konstrukcijų 

montavimo darbus. 

4. Organizuoti šlaitinio stogo dengimo darbus. 

5. Organizuoti šlaitinio stogo remonto darbus. 

6. Organizuoti plokščio stogo dengimo darbus. 

7. Organizuoti plokščio stogo remonto darbus. 

8. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos 

stogdengių darbą. 

9. Mokyti žemesnės kvalifikacijos stogdengius ir vertinti 

jų kompetencijas. 

10. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais 

atvejais. 
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50.  Stogdengys, LTKS IV 

 

1. Sandėliuoti stogų įrengimo medžiagas, gaminius, 

įrangą ir konstrukcijas. 

2. Paruošti ir sutvarkyti stogdengio darbo vietą. 

3. Prikabinti, atkabinti krovinius. 

4. Skaityti statinio darbo projektą. 

5. Montuoti šlaitinio stogo laikančiąsias konstrukcijas. 

6. Dengti šlaitinį stogą. 

7. Montuoti specialios paskirties šlaitinio stogo elementus 

ir detales. 

8. Remontuoti šlaitinį stogą. 

9. Suformuoti plokščio stogo nuolydžius ir įrengti 

izoliacinius sluoksnius. 

10. Dengti plokščią stogą. 

11. Įrengti plokščio stogo vėdinimo, vandens surinkimo ir 

kitas detales. 

12. Remontuoti plokščią stogą. 

51.  Stogdengys, LTKS III 

 

1. Sandėliuoti stogų įrengimo medžiagas, gaminius, 

įrangą ir konstrukcijas. 

2. Paruošti ir sutvarkyti stogdengio darbo vietą. 

3. Prikabinti, atkabinti krovinius. 

4. Skaityti statinio darbo projektą. 

5. Montuoti šlaitinio stogo laikančiąsias konstrukcijas. 

6. Dengti šlaitinį stogą. 

7. Montuoti specialios paskirties šlaitinio stogo elementus 

ir papildomas detales. 

8. Remontuoti šlaitinį stogą. 

9. Suformuoti plokščio stogo nuolydžius ir įrengti 

izoliacinius sluoksnius. 

10. Dengti plokščią stogą. 

11. Įrengti plokščio stogo vėdinimo, vandens surinkimo ir 

kitas detales. 

12. Remontuoti plokščią stogą. 

52.  Stogdengio padėjėjas, 

LTKS II 

1. Sandėliuoti stogų įrengimo medžiagas, gaminius ir 

įrangą pagal nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti stogdengio darbo vietą pagal 

nurodymus. 

3. Padėti montuoti šlaitinio stogo laikančiąsias 

konstrukcijas. 

4. Įrengti izoliacinius, apsauginius šlaitinio stogo 

sluoksnius pagal nurodymus. 

5. Padėti dengti šlaitinį stogą. 

6. Suformuoti plokščio stogo nuolydžius pagal 

nurodymus. 

7. Įrengti plokščio stogo izoliacinius sluoksnius pagal 

nurodymus. 

8. Padėti dengti plokščią stogą ritininėmis ir mastikinėmis 

dangomis. 

53.  Šildymo, vėdinimo, oro 

kondicionavimo sistemų 

montuotojas meistras, 

LTKS V 

 

1. Organizuoti ŠVOK sistemų montuotojo darbo vietos 

paruošimą ir sutvarkymą. 

2. Skaityti statinio darbo projektą. 

3. Organizuoti pastato šildymo–vėsinimo vamzdynų ir 

prietaisų montavimo darbus. 
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4. Organizuoti pastato vandeninės sistemos šildymo–

vėsinimo įrenginių montavimo darbus. 

5. Organizuoti pastato vandeninių šildymo–vėsinimo 

sistemų vamzdynų ir prietaisų priežiūros darbus. 

6. Organizuoti ortakių tinklų įrengimo darbus. 

7. Organizuoti pastato vėdinimo įrangos ir prietaisų 

montavimo darbus. 

8. Organizuoti dūmų šalinimo sistemos įrengimą. 

9. Organizuoti pastato vėdinimo įrangos ir prietaisų 

priežiūros darbus. 

10. Organizuoti šilumos siurblių vandeninėse sistemose 

montavimo darbus. 

11. Organizuoti šilumos siurblių sistemų, naudojančių F 

dujas ir behalogeninius šaldymo agentus, montavimo 

darbus. 

12. Organizuoti šilumos siurblių priežiūros darbus. 

13. Organizuoti šildymo, vėsinimo, vėdinimo ir oro 

drėkinimo sistemų valdymo procesus. 

14. Organizuoti patalpų mikroklimatą įtakojančių sistemų 

valdymo procesus. 

15. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos 

ŠVOK sistemų montuotojų darbą. 

16. Mokyti žemesnės kvalifikacijos ŠVOK sistemų 

montuotojus ir vertinti jų kompetencijas. 

17. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais 

atvejais. 

54.  Šildymo, vėdinimo, oro 

kondicionavimo sistemų 

montuotojas, LTKS IV 

 

1. Sandėliuoti ŠVOK sistemų montavimo medžiagas, 

gaminius, įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti ŠVOK sistemų montuotojo darbo 

vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Montuoti šilumos siurblius vandeninėse sistemose. 

5. Montuoti pastato vandeninės šildymo– vėsinimo 

sistemos įrenginius 

6. Prižiūrėti pastato vandeninės šildymo–vėsinimo 

sistemų vamzdynus ir prietaisus. 

7. Įrengti ortakių tinklus. 

8. Montuoti pastato vėdinimo įrangą ir prietaisus. 

9. Prižiūrėti pastato vėdinimo įrangą ir prietaisus. 

10. Įrengti dūmų šalinimo sistemą. 

11. Montuoti šilumos siurblius vandeninėse sistemose. 

12. Montuoti šilumos siurblių sistemas, naudojančias F 

dujas ir behalogenius šaldymo agentus. 

13. Prižiūrėti šilumos siurblių sistemas. 

14. Sujungti šildymo, vėsinimo, vėdinimo ir oro 

drėkinimo sistemas. 

15. Reguliuoti patalpų mikroklimatą įtakojančias 

sistemas. 

16. Konsultuoti dėl mikroklimato įrangos naudojimo. 

55.  Šildymo, vėdinimo, oro 

kondicionavimo sistemų 

montuotojas, LTKS III 

1. Sandėliuoti ŠVOK sistemų montavimo medžiagas, 

gaminius, įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti ŠVOK sistemų montuotojo darbo 
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 vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Montuoti vandens tiekimo, šildymo–vėsinimo ir 

nuotakyno vamzdžius. 

5. Paruošti pastato konstrukcijas vamzdžių tiesimui. 

6. Montuoti pastato vandeninės šildymo– vėsinimo 

sistemos vamzdynus ir prietaisus. 

7. Montuoti pastato vandeninės šildymo–vėsinimo 

sistemos įrenginius 

8. Prižiūrėti pastato vandeninės šildymo–vėsinimo 

sistemos vamzdynus ir prietaisus. 

9. Įrengti ortakių tinklus. 

10. Montuoti pastato vėdinimo įrangą ir prietaisus. 

11. Įrengti dūmų šalinimo sistemą. 

12. Prižiūrėti pastato vėdinimo įrangą ir prietaisus. 

13. Montuoti šilumos siurblius vandeninėse sistemose. 

14. Montuoti šilumos siurblių sistemas, naudojančias F 

dujas ir behalogenius šaldymo agentus. 

15. Prižiūrėti šilumos siurblių sistemas. 

56.  Tinkuotojas meistras, 

LTKS V 

1. Organizuoti tinkuotojų darbo vietos paruošimą ir 

sutvarkymą. 

2. Skaityti statinio darbo projektą. 

3. Patikrinti tinkuojamą paviršių, organizuoti jo 

paruošimo darbus. 

4. Organizuoti tinkavimo rankiniu būdu darbus. 

5. Tinkuoti profiliuotas atbrailas, kolonas ir skliautus. 

6. Dengti konstrukcijas sudėtingų faktūrų dekoratyviniu 

tinku. 

7. Organizuoti tinkavimo mechanizuotu būdu darbus. 

8. Organizuoti tinko remonto darbus. 

9. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos 

tinkuotojų darbą. 

10. Mokyti žemesnės kvalifikacijos tinkuotojus ir vertinti 

jų kompetencijas. 

11. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais 

atvejais. 

57.  Tinkuotojas, LTKS IV 1. Sandėliuoti tinkavimo medžiagas, gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti tinkuotojo darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Paruošti skiedinius ir statinio konstrukcijų paviršius 

tinkavimo darbams. 

5. Tinkuoti statinio konstrukcijas paprastais skiediniais. 

6. Dengti statinio konstrukcijas dekoratyviniu tinku. 

7. Tinkuoti statinio konstrukcijas mechanizuotu būdu. 

8. Remontuoti paprastą ir dekoratyvinį tinką. 

58.  Tinkuotojas, LTKS III 1. Sandėliuoti tinkavimo medžiagas, gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti tinkuotojo darbo vietą. 

3. Skaityti statinio darbo projektą. 

4. Paruošti skiedinius ir statinio konstrukcijų paviršius 

tinkavimo darbams. 

5. Tinkuoti statinio konstrukcijas paprastais skiediniais 

rankiniu būdu. 
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6. Dengti statinio konstrukcijas dekoratyviniu tinku 

rankiniu būdu. 

7. Tinkuoti statinio konstrukcijas mechanizuotu būdu. 

8. Remontuoti paprastą tinką. 

59.  Tinkuotojo padėjėjas, 

LTKS II 

1. Sandėliuoti tinkavimo medžiagas, gaminius ir įrangą 

pagal nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti tinkuotojo darbo vietą pagal 

nurodymus. 

3. Paruošti skiedinius tinkavimo darbams pagal 

nurodymus. 

4. Paruošti statinio konstrukcijų paviršius tinkavimo 

darbams pagal nurodymus. 

5. Padėti tinkuoti statinių konstrukcijas. 

60.  Vamzdynų montuotojas 

meistras, LTKS V 

 

1. Organizuoti vamzdynų montuotojo darbo vietos 

paruošimą ir sutvarkymą. 

2. Skaityti statinio darbo projektą. 

3. Organizuoti paruošiamuosius vandentiekio, nuotekų ir 

šilumos išorės tinklų įrengimo darbus. 

4. Organizuoti vandentiekio, nuotekų, šilumos išorės 

tinklų montavimą. 

5. Organizuoti ir prižiūrėti žemesnės kvalifikacijos 

vamzdynų montuotojų darbą. 

6. Mokyti žemesnės kvalifikacijos vamzdynų 

montuotojus ir vertinti jų kompetencijas. 

7. Priimti sprendimus dėl veiksmų nenumatytais atvejais. 

61.  Vamzdynų montuotojas, 

LTKS IV 

 

1. Sandėliuoti išorės tinklų medžiagas, gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti vamzdynų montuotojo darbo 

vietą. 

3. Prikabinti, atkabinti krovinius. 

4. Skaityti statinio darbo projektą. 

5. Įrengti tranšėjas. 

6. Atlikti vamzdynų montavimo paruošiamuosius darbus. 

7. Montuoti slėginius vandentiekio ir nuotekų išorės 

tinklų vamzdynus. 

8. Montuoti savitakinius nuotekų ir drenažo išorės tinklų 

vamzdynus 

9. Montuoti šilumos perdavimo išorės tinklų vamzdynus. 

10. Montuoti slėginius vandentiekio ir nuotekų išorės 

tinklų šulinius. 

11. Montuoti išorės tinklų savitakinių vamzdynų šulinius. 

62.  Vamzdynų montuotojas, 

LTKS III 

 

1. Sandėliuoti išorės tinklų medžiagas, gaminius ir įrangą. 

2. Paruošti ir sutvarkyti vamzdynų montuotojo darbo 

vietą. 

3. Prikabinti, atkabinti krovinius. 

4. Skaityti statinio darbo projektą. 

5. Įrengti tranšėjas. 

6. Atlikti vamzdynų montavimo paruošiamuosius darbus. 

7. Montuoti slėginius vandentiekio ir nuotekų išorės 

tinklų vamzdynus. 

8. Montuoti savitakinius nuotekų ir drenažo išorės tinklų 

vamzdynus. 

9. Montuoti šilumos perdavimo išorės tinklų vamzdynus. 
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10. Montuoti slėginius vandentiekio ir nuotekų išorės 

tinklų šulinius. 

11. Montuoti išorės tinklų savitakinių vamzdynų šulinius. 

63.  Vamzdynų montuotojo 

padėjėjas, LTKS II 

1. Sandėliuoti išorės tinklų įrengimo gaminius ir įrangą 

pagal nurodymus. 

2. Paruošti ir sutvarkyti vamzdynų montuotojo darbo 

vietą pagal nurodymus. 

3. Kasti ir sutvirtinti tranšėjas pagal nurodymus. 

4. Tankinti gruntą pagal nurodymus. 

5. Padėti montuoti vandentiekio, nuotekų, išorės tinklų 

vamzdynus po žeme. 

6. Padėti montuoti vandentiekio ir nuotekų šulinius. 

7. Padėti montuoti šilumos perdavimo tinklų vamzdynus. 

_____________________ 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė 

 

Jurgita Šiugždinienė 

 


